
1. Подвуци речи које су правилно написане: 

 

немам, не морам, недам, незнам, нејасан, непријатељ, нећу, небих, непристојно, 

нерадимо, немој, не мислим, не пријатан 

 

2. Прецртај неправилно написане облика суперлатива придева: 

најстрожи, најачи, највеселији, најжешћи, највишљи, најједноставнији 

3. Следећу реченицу препиши правилно, писаним словима ћирилице: 

СЕСТРА МИ ЈЕ РЕКЛА ИЋИЋЕМО ДА ГЛЕДАМО ПРЕТСТАВУ СУМЉИВО ЛИЦЕ У 

НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

4. Правилно препиши реченицу:  

О НИКОМЕ НЕ ПРИЧАМО, САМО СЕДИМО И ПОСМАТРАМО ДАЛИ ЋЕ СЕ НА НЕБУ 

ВИДЕТИ ВЕЛИКИ МЕДВЕД. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. У следећим реченицама уочи погрешно написане речи, прецртај их и поред 

реченице напиши исправан облик: 

а) У школи нам хвали још неколико компијутера. 

б) Ја рађе идем у позориште него у бијоскоп. 

в) Наш мачор је побего у подкровље. 

 

6. Препознај у следећем низу речи оне које су погрешно написане, подвуци их и на 

линијама напиши правилан облик: 

ОРИЈЕНТАЦИЈА, ОРГИНАЛАН, КОЊУГАЦИЈА, ЗАДАТЦИ, НАЈЈАСНИЈИ, РАЈФЕШЛУС, 

ПОНФРИ, ХЛАДОВИНА, ВАКУМ, ИСТАМБУЛ, БОМБОНА, МАСКЕНБАЛ  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

7. Жуљаве руке одмара на плугу. 

Дубоко дише, и као да дремље. 

А ветар ћухом пробуђене земље 

Надојен, тресе седу влас му дугу. 



Из које песме су наведени стихови? _________________________________ 

Одреди књижевни род. ____________________________________________ 

Одреди књижевну врсту. ___________________________________________ 

Одреди врсту строфе. ______________________________________________ 

Одреди врсту стиха. ________________________________________________ 

Одреди врсту риме. ________________________________________________ 

Одреди стилску фигуру у 1. стиху. ____________________________________ 

Одреди стилску фигуру у 2. стиху. ____________________________________ 

Одреди стилску фигуру у 3. стиху. ____________________________________ 

 

8. Речи из низа разврстај на просте, изведене и сложене: 

РАЗБИБРИГА,  ДЕТЕНЦЕ, ПУТ, ПУТНИК, ПУТОПИСАЦ, ЧУДОТВОРАЦ, ЧИТАЛАЦ, 

УЧИТЕЉИЦА, УЏБЕНИК, КУЋЕ, КУЋЕВЛАСНИК, КУЋЕРИНА. 

Просте: 

Изведене: 

Сложене: 

 

9. Глагол ЧИТАТИ напиши у облику: 

а) 3. л. ј. футура првог _________________________________________________ 

б) 3. л. мн. презента __________________________________________________ 

в) 2. л. ј. имперфекта   _________________________________________________ 

г) 1.л.мн. перфекта женског рода ________________________________________ 

д) 2.л.мн. плусквамперфекта мушког рода _______________________________ 

 

10. Подвуци заменице у реченицама и одреди им врсту и подврсту: 

а) Сваки човек је нечије дете._______________________________________________ 

б) Благо ономе ко зна да не зна, а хоће да зна. _______________________________  

 

11. Одреди гласовне промене : 

ИСЦЕДИТИ _______________________________________ 

СКУПЉИ _________________________________________ 

РАЗЛОЗИ _________________________________________ 

ПАЖЊА __________________________________________ 

ДЕОБА ___________________________________________ 

ОДРЖАТИ ________________________________________ 

ГЛУМЦИ _________________________________________ 


